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CSU Suceava a obţinut sâmbătă după-amiază primul succes de 

pe teren propriu din actuala ediţie de campionat. Trupa pregătită 

de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a trecut cu 34-27 (15-13) de 

„lanterna roşie” Poli Iaşi, întru-un meci contând pentru etapa a 

V-a a Ligii Naţionale, însă nu fără emoţii. Chiar dacă s-au 

prezentat la acest derby moldovean fără trei jucători de bază, 

Burlacu, Polocoşer şi Şoldănescu, sucevenii au început bine 

partida. Au fost eficienţi în atac şi siguri în apărare, astfel că 

diferenţa de pe tabela de marcaj a crescut constant, până la 14-8. 

Mecanismul formaţiei gazdă s-a dereglat însă pe finalul primei 

reprize, iar ieşenii au profitat din plin de acest lucru, intrând la 

cabine cu un deficit de doar două goluri. 

Sucevenii au continuat seria erorilor şi în debutul mitanului 

secund, astfel că, pe nesimţite, oaspeţii au ajuns în minutul 38 să 

conducă pentru prima dată pe tabela de marcaj, cu 19-18. Din 

acel moment, impulsionaţi şi de publicul prezent în sala 

„Dumitru Bernicu”, sucevenilor le-a revenit brusc cheful de joc. 

Ciubotariu, Tîrzioru şi Baican au început să înscrie pe bandă 

rulantă, iar Cr. Tcaciuc şi-a făcut cu vârf şi îndesat datoria în 

poartă, astfel că finalul partidei a fost lipsit de suspans, CSU 

impunându-se până la urmă meritat, la o diferenţă de 7 goluri. 
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Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi-a promovat oferta 

academică în străinătate, în special în fostele ţări din Uniunea 

Sovietică, iar rezultatul a fost că numărul studenţilor străini s-a 

dublat. Pe lângă cei din Republica Moldova, acum vin şi din 

Ucraina, Kazakhstan, Uzbekistan sau China. 

Pentru a atrage câţi mai mulţi studenţi în noul an univeristar care 

începe în 2 octombrie, reprezentanţii Universităţii Ştefan cel 

Mare din Suceava au participat la târgurile internaţionale de 

educaţie din Uzbekistan, Ucraina şi Kazahstan unde şi-a 

promovat oferta de studiu. Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, 

numărul studenţilor străini care au optat pentru a-şi continua 

studiile în România dublându-se faţă de anul trecut. 

„Anul acesta am participat la mai multe târguri şi am organizat 

acţiuni de promovare a ofertei academice în Ucraina la Cernăuţi 

şi în Republica Moldova, iar perioada aprilie-mai am participat 

la o serie de târguri internaţionale de educaţie în Uzbekistan, 

Kazahstan dar şi în Maroc. Avem un proces de promovare şi în 

China şi Turkmenistan, iar rezultatele nu au întârziat să apară. 

Începând din acest an universitar numărul studenţilor străini este 

dublu faţă de anii trecuţi”, a declarat pentru Mediafax prorectorul 

Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, prof.univ.dr. Ştefan 

Purici. 

Astfel, au fost acceptaţi la studii în anul întâi, la nivel de licenţă, 

253 de studenţi străini, majoritatea din Republica Moldova şi 

Ucraina. Alţi 74 de studenţi sunt la master. „Numărul studenţilor 

http://www.românialiberă.ro/
http://www.mediafax.ro/social/numarul-studentilor-straini-s-a-dublat-la-suceava-dupa-promovarea-universitatii-in-fostele-tari-ale-uniunii-sovietice-16749432


străini a crescut semnificativ faţă de anul trecut când am avut 

130 de studenţi străini care s-au înscris la licenţă şi 56 la master. 

În premieră, anul acest avem şi doi studenţi chinezi - unu la 

master şi un altul la nivel de licenţă, ambii studiază Ştiinţe 

Economice. Cu China avem o colaborare mai deosebită, suntem 

în colaboare cu Universitatea Tehnică din Hebei China, care au o 

linie de predare în limba română şi vrem şi noi să deschidem o 

linie de studiu în limba chineză” a mai spus prorectorul. 

Potrivit acestuia, majoritatea studenţilor străini care ajung să 

studieze la Suceava se axează spre facultăţile de Calculatoare, 

Drept, Educaţie Fizică, Kinetoterapie şi Ştiinţele Educaţiei, 

programele şcolare fiind recunoscute internaţional. 
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Mii de tineri, cei mai mulţi provenind din mediul preuniversitar, 

au descoperit vineri, în cadrul evenimentului „Noaptea 

Cercetătorilor”, aplicaţiile practice ale ştiinţei care au luat forma 

unor experimente amuzante, făcute de tineri ingenioşi. Începând 

cu ora 16.00, parcul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

municipiul Suceava a fost luat cu asalt de mii de participanţi, în 

cadrul unui proiect care promovează ştiinţa şi cercetarea în 

rândurile publicului larg. Obiectivul proiectului iniţiat de 

Uniunea Europeană este acela de a atrage noua generaţie către 

activitatea de cercetare, de a-i încuraja pe tineri într-o astfel de 

carieră, precum şi de a creşte  recunoaşterea faţă de munca 

nevăzută a cercetătorilor. 

Proiectul „Noaptea Cercetătorilor” este realizat simultan în peste 



300 de oraşe europene, la Suceava fiind organizat de 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi 

Societatea Ştiinţifică Cygnus, având şi sprijinul Primăriei 

Suceava. La cea de a VI-a ediţie, desfăşurată în acest an, au fost 

implicaţi în efectuarea experimentelor peste 100 de pasionaţi de 

ştiinţă, numărul de participanţi apropiindu-se de 3.000. 

Cei care au expus proiectele lor de cercetare, pe lângă cei din 

cadrul facultăţilor Universităţii „Ştefan cel Mare” şi ai Societăţii 

Cygnus, au venit în acest an de la 8 colegii naţionale, din 

municipiul Suceava şi din judeţ, printre vizitatori aflându-se 

curioşi de diferite vârste şi din mai multe localităţi. Vremea bună 

i-a ajutat pe organizatori, care au structurat evenimentul pe mai 

multe secţiuni şi locaţii de desfăşurare. 

Prorectorul responsabil cu activitatea ştiinţifică a universităţii, 

prof. univ. dr. ing.Mihai Dimian, ne-a declarat: „În primul rând 

este Observatorul Astronomic, care are spectacole de planetariu, 

o expoziţie de iluzii optice în turnul observatorului, în interior 

fiind proiectate filme documentare 3D. Am ieşit cu câteva 

telescoape în stradă, fiind în derulare şi ateliere de astronomie. 

Pe de altă parte, împreună cu colegii de la facultăţile universităţii 

am încercat să oferim câte o perspectivă în cercetarea sau 

activitatea în general a facultăţilor respective, într-un colţ aici se 

desfăşoară un proces simulat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative, dincolo avem o maşină electrică, care a fost 

dezvoltată în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor. Sunt apoi câteva invenţii care sunt deja 

brevetate în domeniul energiei solare sau în domeniul roboticii, 

în timp ce colegii de la Facultatea de Silvicultură prezintă 

mecanisme de măsurare a vârstei copacilor, bazându-se pe 



fragmente din acei arbori.” 

 Organizarea a fost în acest an pe trei secţiuni de bază, HandsOn, 

Agora şi Fun, vizitatorii putând uşor alege ce-i interesa mai mult. 

Mulţi dintre cei interesaţi au ales ateliere precum Fizica şi 

Chimia distractivă, Astronomie, Inventică şi Inovare, Robotică şi 

Mecatronică, alţii preferând zona Fun, cu Şah şi Scrable sau 

jocuri în parc. Printre multe proiecte interesante vizionate 

amintim o Mână Robotică care funcţionează hidraulic, 

confecţionată din carton şi acţionată de 4 seringi cu lichid, un 

dispozitiv PrintandGrave, care poate fi adaptat pentru a desena, a 

pirograva, precum şi pentru realizarea unor plăcuţe de cupru 

pentru montaje electronice. 

Elevii unui important colegiu naţional din Suceava au venit cu 

experimente distractive de chimie, de fizică şi biologie, atractive 

pentru copiii de toate vârstele atraşi de ştiinţă, la fel cum şi alte 

trei colegii din judeţ au prezentat la standurile lor experimente 

care au atras curiozitatea audienţei, cu vârste între 3 şi 90 de ani. 

Poliţiştii criminalişti le-au prezentat tinerilor interesaţi un stand 

pentru cercetare, sub forma unui laborator criminalistic mobil. 

Inspectorul principal Andrei Ceobanu, din cadrul IPJ Suceava, 

le-a prezentat vizitatorilor dotarea acestui laborator extrem de 

important în depistarea infractorilor. 

„Noaptea Cercetătorilor” a creat şi în acest an o atmosferă de 

interacţiune între cercetători şi public, deschizând tinerilor calea 

alegerii unei cariere în cercetare. 
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Pe 9 şi 10 septembrie 2017, în Alsacia, la Thionville, a avut loc 

întâlnirea laureaţilor într-o seară de lectură şi a doua zi pentru 

decernarea premiilor celei de-a XVI-a ediţii a concursului literar 

organizat o data la doi ani de Centrul European pentru 

Promovarea Artelor şi Literaturii (CEPAL), centru situat 

geografic la graniţa dintre Franţa, Germania şi Luxemburg, cu 

membri şi manifestări din toate cele trei ţări şi condus de Martin 

Simon, director-redactor-şef al revistei culturale „Mil´Feuilles 

Par Chemins”. 

Un frumos Premiu al Imaginarului a răsplătit la ediţia din acest 

an textul Poveste cu zăpezi trecătoare şi ghiocei nemuritori / 

Conte aux neiges éphémeres et aux perceneige immortels (apărut 

în ediţie bilingvă la Muşatinii, Suceava, în 2012; ediţia a II-a, 

2017), poveste ce valorifică elemente legate de copilăria 

sculptorului Ion Irimescu şi de ascendenţa sa franceză pe linie 

maternă. Cum povestea o are autoare pe semnatara acestor 

rânduri, vom focaliza bunăvoinţa cititorului asupra realizatoarei 

versiunii sale franceze, asist. univ. dr. Gina Puică, cadru didactic 

titular al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, în prezent 

lector la Lectoratul de Limba Română al Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava la Universitatea Naţională „Iuri Fedkovici” 

Cernăuţi, observând dificultatea obţinerii unui premiu în Franţa 

pentru calitatea limbii franceze în transpunerea unui text dintr-o 

limbă străină. 

Gina Puică este absolventă a Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, doctor în literatură al Universităţii Nice – Sophia 

Antipolis, Franţa. Înainte de Cernăuţi, ea a predat la 



Universităţile din Strasbourg, Nancy şi Reims. Şi, desigur, la 

Universitatea Suceava. Autoare a numeroase articole, Gina Puică 

este de asemenea traducătoare din şi în română/franceză. Între 

traducerile sale se numără, la vârf, E. M. Cioran, „Bréviaire des 

vaincus@ II, L’Herne, Paris, 2011 (împreună cu Vincent 

Piednoir) şi Emil Cioran, „Apologie de la barbarie. Berlin-

Bucarest (1932-1941)”, L’Herne, Paris, 2015 (împreună cu 

Liliana Nicorescu, Alain Paruit şi Vincent Piednoir). Preocupată 

în egală măsură de dimensiunea teoretică a traducerii, Gina Puică 

este membru fondator al revistei „Atelier de traduction” 

(Universitatea din Suceava). 

Michel Baury, celălalt traducător al acestei poveşti, le-a 

reprezentat pe laureate la Thionville, invitat la ceremonia 

Premiilor CEPAL care avut loc, într-una din încăperile Turnului 

(Beffroi) din oraş, ce datează din secolul al XVI-lea, pentru a i se 

înmâna lui personal Marele Premiu al oraşului Terville şi 

premiul Herodot pentru lucrarea sa „Sur le chemin d’Oradour”, 

precum şi pentru a primi distincţia „membru honoris causa” 

pentru merite culturale. Prin amabilitatea sa ne-au parvenit cele 

două imagini, pentru care adăugăm mulţumiri felicitărilor 

cuvenite pentru distincţiile primite la Thionville. 
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Noaptea Cercetătorilor este un proiect partenerial iniţiat de 

Uniunea Europeană ce se desfăşoară în toate ţările membre şi 

afiliate în cea de-a patra vineri a lunii septembrie. Scopul 

principal este acela de a aduce împreună, tinerii şi publicul larg, 

de a permite interacţiunea cu ştiinţa şi informaţia într-un cadru 



relaxat şi prietenos. 

Este spaţiul în care şi în acest an, în data de 29 septembrie 2017, 

poliţiştii au fost invitaţi să îşi prezinte pe esplanada Universităţii 

,,Ştefan cel Mare” Suceava, elemente de tehnică, laboratorul 

criminalistic mobil şi să desfăşoare activităţi interactive care să îi 

captiveze pe tineri, şi, totodată să le inoculeze spiritul preventiv. 

Poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a 

Criminalităţii au organizat pentru peste 300 de copii ateliere de 

lucru şi concursuri , pentru ca aceştia să înveţe să recunoască 

pericolele şi să nu devină victime ale unor infracţiuni. 

De asemenea, poliţiştii au organizat un joc interactiv, în care 

adolescenții şi-au testat cunoştinţele despre siguranţa on-line şi 

răspunderea penală. 

Jocurile interactive au cuprins întrebări din domeniul siguranţei 

personale, siguranţei pe internet şi prevenirii consumului de 

droguri. Toţi copiii au primit pentru răspunsurile corecte oferite 

insigne cu inscripţia ,,Poliţist Junior”. 

Poliţiştii au adus la cunoştinţa participanţilor proiectele de 

prevenire a criminalităţii desfăşurate, au promovat recomandări 

preventive şi au distribuit peste 500 de materiale tematice. Pe 

lângă plante şi flyere, cei mici au primit şi manuale de geografie 

editate pe înţelesul lor într-o grafică deosebită. În manualul editat 

de poliţişti pe lângă primele repere privind geografia ţării sunt 

inoculat şi noţiuni primare, dar atât de importante: strada, 

cartierul, localitatea – toate cu raportare la siguranţa tinerilor şi 

responsabilizarea acestora. 
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Echipa antrenată de Adi Chiruț s-a impus sâmbătă, în sala 

,,Dumitru Bernicu”, în fața ultimei clasate în campionat, 

Politehnica Iași, cu scorul de 34-27, într-un meci din cadrul 

etapei a V-a. 
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Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 

prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a solicitat, vineri, ministrului 

Educaţiei, Liviu Pop, găsirea unor soluţii pentru stabilirea unei 

cote „rezonabile” de co-finanţare pentru înfiinţarea centrelor de 

transfer tehnologic, unde să se poată valorifica brevetele de 

invenţie ale universităţilor, în condiţiile în care, în prezent, 

această cotă, care este de cel puţin 50 la sută, descurajează 

instituţiile academice pentru a investi într-un astfel de centru. 

Popa a declarat într-o conferinţă de presă, organizată la USV, că 

pentru valorificarea brevetelor de invenţie este necesară 

înfiinţarea unor centre de transfer tehnologic, centre ce reprezintă 

veriga între know-how-ul acumulat de universităţi şi 

întreprinderile care ar dori să le aplice, arătând că, în prezent, 

http://www.svnews.ro/
http://www.newsbucovina.ro/


această verigă lipseşte în România. 

El a spus că USV „munceşte din greu” pentru a înfiinţa un astfel 

de centru de transfer tehnologic „pentru a face prototipurile şi de 

a pregăti pentru producţie brevete de invenţie”. 

Rectorul sucevean a menţionat că deşi există o linie de finanţare 

a centrelor de transfer tehnologic, cota de co-finanţare este mult 

prea mare, de peste 50 la sută. 
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Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a declarat că Evaluarea 

Naţională la clasa a VIII-a şi Bacalaureatul se vor desfăşura în 

acest an şcolar într-o „formă modernă de digitalizare şi scanare a 

lucrărilor”, apreciind că s-a făcut un pas important în privinţa 

evaluării lucrărilor, reducerii costurilor şi evitării suprasolicitării 

profesorilor din comisiile de evaluare. 

El a spus la Suceava, într-o conferinţă de presă, că la începutul 

anului viitor se va desfăşura o pilotare pentru a se vedea „cât de 

bine merge sistemul” prin utilizarea noii modalităţi de 

digitalizare şi scanare a lucrărilor. 

Pop a precizat că prin implementarea noului sistem se va evita 

„plimbarea” tezelor dintr-un judeţ în altul, dar şi suprasolicitarea 

profesorilor din comisiile de evaluare de la Evaluarea Naţională 

la clasa a VIII-a şi de la Examenul de Bacalaureat. 

El a menţionat că tezele vor fi redactate pe foi tipizate tip A4 şi 

nu A3, cum era până acum, iar scanarea tezelor se va face cu 

scannere de mare viteză, aparatele urmând să fie alocate de către 

http://www.newsbucovina.ro/


MEN centrelor de evaluare, precum şi fondurile necesare 

desfăşurării în condiţii corespunzătoare a celor două examene 

naţionale. 
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Polițiștii suceveni și-au prezentat, vineri, în data de 29 

septembrie a.c., în cadrul manifestării „Noaptea Cercetătorilor” 

de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, elemente de 

tehnică, laboratorul criminalistic mobil şi au desfăşurat activităţi 

interactive cu tinerii prezenți la eveniment. 

Potrivit IPJ Suceava, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi 

Prevenire a Criminalităţii au organizat pentru peste 300 de copii 

ateliere de lucru şi concursuri pentru ca aceştia să înveţe să 

recunoască pericolele şi să nu devină victime ale unor 

infracţiuni. De asemenea, poliţiştii au organizat un joc interactiv 

în care adolescenții şi-au testat cunoştinţele despre siguranţa 

online şi răspunderea penală. 

Sursa citată a mai arătat că poliţiştii au adus la cunoştinţa 

participanţilor proiectele de prevenire a criminalităţii desfăşurate, 

au promovat recomandări preventive şi au distribuit peste 500 de 

materiale tematice. Pe lângă plante şi flyere, cei mici au primit şi 

manuale de geografie editate pe înţelesul lor într-o grafică 

deosebită. 

Ei au mai arătat că pentru o seară publicul larg a interacționat 

direct cu poliţiştii de prevenire şi cu poliţiştii criminalişti, cu 

realizările și poveștile lor din spatele muncii lor, fiind totodată și 

un prilej pentru tineri de a socializa şi a promova 

http://www.newsbucovina.ro/


comportamentul nonviolent şi atitudinea responsabilă în 

comunitate. 

Mai mult „Noaptea Cercetătorilor” a marcat deschiderea oficială 

a „Săptămânii Prevenirii Criminalității 2017”. 

Astfel, polițiștii suceveni s-au aflat în mijlocul comunității, 

promovând un concept de bază al unei poliții moderne și al unei 

societăți în siguranță – Conceptul Preventiv. 
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Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, într-o 

conferinţă de presă organizată la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava, că instituţia academică suceveană se află printre cele 

şase universităţi din ţară care s-au calificat pentru finantarea 

construcţiei de cămine studenţeşti. 

 

„Vestea bună pentru toţi cei care urmează să fie studenţii 

facultăţilor din Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava şi cei 

care sunt acum studenţi este legată de acea investiţie pe care 

Guvernul României şi Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 

Compania Naţională de Investiţii, în conformitate cu programul 

de guvernare, am spus că vom finanţa 30 de cămine studenţeşti. 

Din prima etapă s-au calificat din punct de vedere al 

documentelor şase universităţi, între care şi universitatea 

dumneavoastră”, a spus Pop. 

El a precizat că în prezent Compania Naţională de Investiţii 

derulează achiziţia studiilor de fezabilitate, iar după finalizarea 

http://www.newbsucovina.ro/


acestei etape va urma procedura de achiziţie a lucrărilor de 

construcţie a căminelor studenţeşti. 

„Odată cu finalizarea studiilor de fezabilitate vom intra în 

procedură de achiziţie, iar termenul de finalizare nu va fi mai 

lung de doi ani, dar e important e că dăm startul celor 30 de 

cămine pe care am spus că le construim şi dumneavoastră sunteţi 

între cele şase universităţi. E un lucru foarte bun şi eu vă felicit”, 

a spus Pop adăugând „ideal” ar fi fost să poată fi construite toate 

cele 30 de cămine, însă unele universităţi mai trebuie să aducă 

unele documente. 

El şi-a exprimat convingerea că se va reuşi încadrarea în 

termenul prevăzut pentru construcţia căminelor din cele şase 

universităţi selectate. 
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Polițiștii suceveni și-au prezentat, vineri, în data de 29 

septembrie a.c., în cadrul manifestării „Noaptea Cercetătorilor” 

de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, elemente de 

tehnică, laboratorul criminalistic mobil şi au desfăşurat activităţi 

interactive cu tinerii prezenți la eveniment. 

Potrivit IPJ Suceava, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi 

Prevenire a Criminalităţii au organizat pentru peste 300 de copii 

ateliere de lucru şi concursuri pentru ca aceştia să înveţe să 

recunoască pericolele şi să nu devină victime ale unor 

infracţiuni. De asemenea, poliţiştii au organizat un joc interactiv 

în care adolescenții şi-au testat cunoştinţele despre siguranţa 



online şi răspunderea penală. 
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Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a participat, vineri 

seara, la cea de a VI-a ediţie a evenimentului „Noaptea 

Cercetătorilor”, organizat pe esplanada Universităţii „Ştefan cel 

Mare” Suceava, unde a vizitat alături de conducerea USV şi de 

cea a ISJ Suceava mai multe standuri ale unor licee din judeţul 

Suceava, dar şi ale facultăţilor. 

Pe parcursul vizitei, ministrul Liviu Pop a discutat şi cu doi elevi 

suceveni, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, 

David Corneliu Turtureanu şi Paul Florin Rebenciuc care 

urmează să participe etapele internaţionale ale Olimpiadelor de 

Astronomie şi Astrofizică, aceştia spunându-i ministrului 

Educaţiei că i-ar ajuta foarte mult în pregătirea teoretică existenţa 

unor opţionale de astronomie şi astrofizică, care ar fi de folos în 

înţelegerea a „ceea ce se întâmplă în spatele tuturor fenomenelor 

astronomice”. 

„Existenţa unei discipline opţionale ar aduna şi mai mulţi tineri 

care ar putea să înveţe această disciplină pe care eu o consider 

foarte importantă la ora actuală”, a spus Florin Paul Rebenciuc. 

La rândul său, David Corneliu Turtureanu a menţionat că 

Ministerul Educaţiei acordă sprijin pentru pregătirea loturilor 

olimpicilor internaţionali, dar şi prin acordarea de „burse lunare 

şi unice”. 

Ministrul Educaţiei a urmărit pentru scurt timp şi partidele de şah 



aflate în desfăşurare, apoi a lansat invitaţia unei eleve de a juca o 

partidă de şah. 

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, prof.univ.dr.ing. 

Valentin Popa, a declarat că „Noaptea Cercetătorilor” se 

desfăşoară în multe centre universitare arătând că evenimentul 

organizat de instituţia academică suceveană, care are ca scop 

promovarea cercetării, se derulează într-o „atmosferă foarte 

plăcută”, la care participă foarte mulţi elevi şi studenţi. 
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Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, într-o 

conferinţă de presă organizată la Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava, că instituţia academică suceveană se află printre cele 

şase universităţi din ţară care s-au calificat pentru finantarea 

construcţiei de cămine studenţeşti. 

 

„Vestea bună pentru toţi cei care urmează să fie studenţii 

facultăţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi cei 

care sunt acum studenţi este legată de acea investiţie pe care 

Guvernul României şi Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 

Compania Naţională de Investiţii, în conformitate cu programul 

de guvernare, am spus că vom finanţa 30 de cămine studenţeşti. 

Din prima etapă s-au calificat din punct de vedere al 

documentelor şase universităţi, între care şi universitatea 

dumneavoastră”, a spus Pop. 

El a precizat că în prezent Compania Naţională de Investiţii 



derulează achiziţia studiilor de fezabilitate, iar după finalizarea 

acestei etape va urma procedura de achiziţie a lucrărilor de 

construcţie a căminelor studenţeşti. 

„Odată cu finalizarea studiilor de fezabilitate vom intra în 

procedură de achiziţie, iar termenul de finalizare nu va fi mai 

lung de doi ani, dar e important e că dăm startul celor 30 de 

cămine pe care am spus că le construim şi dumneavoastră sunteţi 

între cele şase universităţi. E un lucru foarte bun şi eu vă felicit”, 

a spus Pop adăugând „ideal” ar fi fost să poată fi construite toate 

cele 30 de cămine, însă unele universităţi mai trebuie să aducă 

unele documente. 

El şi-a exprimat convingerea că se va reuşi încadrarea în 

termenul prevăzut pentru construcţia căminelor din cele şase 

universităţi selectate. 
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Pentru al șaselea an consecutiv, la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava a avut loc Noaptea Cercetătorilor Europeni. La 

eveniment a fost prezent și Ministrul Educaţiei, Liviu Pop care a 

vizitat și USV. 

Proiectul „Noaptea Cercetătorilor” este realizat simultan în peste 

300 de oraşe europene, la Suceava fiind organizat de 

Universitatea ”Ştefan cel Mare”, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi 

Societatea Ştiinţifică Cygnus, având şi sprijinul Primăriei 

Suceava. La cea de a VI-a ediţie, desfăşurată în acest an, au fost 

implicaţi în efectuarea experimentelor peste 100 de pasionaţi de 



ştiinţă, numărul de participanţi apropiindu-se de 3.000. 
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CSU Suceava s-a temut mult de meciul din etapa a V-a a Ligii 

Naționale de handbal masculin când în sala „Dumitru Bernicu” 

venea formația Poli Iași. Deși oaspeții nu aveau niciun punct încă 

în campionat, ei făcuseră câteva partide reușite pe care le-au 

pierdut la diferențe minime. În plus, antrenorii Adi Chiruț și 

Iulian Andrei nu au putut să-i alinieze la acest derby moldovean 

pe Burlacu, Polocoșer și Șoldănescu, un ax întreg al echipei 

sucevene. 

După un început ezitant, CSU Suceava s-a văzut egalată la 15, 

pentru ca apoi Poli Iași să treacă pentru prima oară în avantaj în 

meci, 17-16 și apoi chiar 20-19. A existat un moment în care 

îndoiala s-a strecurat în sufletele iubitorilor de handbal din 

Suceava, dar jucătorii lor favoriți au demonstrat caracter și că 

formează o adevărată echipă. 

CSU Suceava: Cristi Tcaciuc, Bobeică, Duman – Petrea (2), 

Sandu Mihai (2), I.Tcaciuc, Olariu (2), Cotinghiu (3), Costea, 

Baican (5), Tîrzioru (7), Ciubotariu (9), Sipka (4). 

Pentru CSU Suceava urmează o etapă intermediară, miercuri 4 

octombrie, când va fi adversara campioanei României, Dinamo 

București. 
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